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Do wszystkich potencjalnych wykonawców

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hal sportowych
przy placówkach oświatowych wg dwóch zadań: ZADANIE NR 1: "Budowa hali sportowej z zapleczem
szatniowo - sanitarnym wraz z infrastrukturg techniczną przy Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego nr 2 w Wado wicach przy ul. Zegadłowicza 36; ZADANIE NR 2: Budowa hali sportowej
przy I Licęum Ogólnokształcgcym w Andrychowię w zakresie razbiórki istniejgcego łgcznika i sali
gimnastycznej oraz przebudowa i rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem wraz z całą
infrastrukturg techniczną w Andrychowie przy ul. Pach la 16".

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, odpowiedzi na
zadane zapytania

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniżej cytowane, pisemne zapytania potencjalnych wykonawców skierowane za
pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, uprzejmie
wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 28 miesięcy od zawarcia
umowy. Prosimy o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie odpowiedniemu przesunięciu w
przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było możliwe (np. z
powodu dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych
od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.).
Odpowiedź 1.
Zgodnie z §16 ust. 1 pkt Vistotnych postanowień umowy.

Pytanie 2.
Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw podwykonawców; jednocześnie Zamawiający dopuszcza
zmianę podwykonawcy w przypadku, gdy podwykonawca nie został przez niego zaakceptowany, nie
wykonuje robót z należytą starannością, uległ likwidacji lub doszło do rozwiązania umowy łączącej go z
Wykonawcą. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na etapie realizacji robót dopuszcza także
powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie i/lub zmianę wskazanych
w ofercie podwykonawców z innych powodów niż ww ..
Odpowiedź 2.
Zgodnie z zapisami część 11/SWZ - zadanie 1 - dodatkowe informacje - punkt 11, zadanie 2 - dodatkowe
informacje - punkt 14,15



Pytanie 3.
Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie
konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze
jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej
inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

a} uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności
wykonania zwiększonego zakresu robót,

b} zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu
zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

c} zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego)
istotnych zmian w dokumentacji projektowej,

d} aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen
rynkowych.

Odpowiedź 3.
Zgodnie z zapisami §16 istotnych postanowień umowy.

Pytanie 4.
Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert ustalił długość okresu gwarancji. Prosimy o
potwierdzenie, że zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, wydłużony zgodnie z zapisami SWZ
okres gwarancji dotyczył będzie wykonanych robót, natomiast na użyte materiały i urządzenia
Zamawiający akceptuje okres gwarancji tożsamy z okresem, na jaki udzielają gwarancji producenci ww.
materiałów i urządzeń.
Odpowiedź 4.
Zgodnie z zapisami część 11/SWZ - zadanie 1- dodatkowe informacje - punkt 10

Pytanie 5.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę
drzew.
Odpowiedź 5.
Tak, Zamawiajqcy posiada decyzje administracyjne zezwalajqce na wycinkę drzew.

Pytanie 6.
Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie
poszczególnych odbiorów częściowych.
Odpowiedź 6.
Zgodnie z §10 istotnych postanowień umowy.

Pytanie 7.
Prosimy o dopuszczenie fakturowania częściowego w okresach miesięcznych.
Odpowiedź 7.
Zgodnie z §10 i §11 istotnych postanowień umowy.

Pytanie 8.
Prosimy o określenie, na jaki okres Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi.
Odpowiedź 8.
Zgodnie z §12 istotnych postanowień umowy



Pytanie 9.
Prosimy o wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie gwarancyjne do 3 dni (w zakresie wszelkich wad).
Odpowiedź 9.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę czasu reakcji na zgłoszenie gwarancyjne

Pytanie 10.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w okresie gwarancji zobowiązany będzie do wymiany i
ponoszenia kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wymiany wynika z
ich naturalnego zużycia, a nie z faktu istnienia w nich wad).
Odpowiedź 10.
Zgodnie z zapisami część '" SWZ - zadanie 2 - dodatkowe informacje - punkt 16

Pytanie 11.
Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział analogicznych kar dla Wykonawcy (za
wyjątkiem kary z tytułu odstąpienia od umowy oraz zwłoki w przekazaniu terenu budowy). Z uwagi na
zasadę równości stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar
umownych z tytułu zwłoki w akceptacji przedłożonych rzez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu
zwłoki w dokonywaniu odbiorów, z tytułu zwłoki w dokonywaniu płatności, itp. (w takiej samej
wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający).
Odpowiedź 11.
Zamawiający nie wprowadza dodatkowych kar.

Pytanie 12.
Prosimy o obniżenie wysokości zastrzeżonych kar umownych za ewentualne uchybienia względem
podwykonawców (par. 14 ust. 1 pkt. "d" - "h" wzoru umowy) i ustalenie ich w wysokości 2 000,00 zł
za każdy z przypadków.
Odpowiedź 12.
Zamawiający nie obniża wysokości kar.

Pytanie 13.
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany
przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy
do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia
karami.
Odpowiedź 13.
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Pytanie 14.
Prosimy o obniżenie zastrzeżonego limitu naliczania kar umownych do 10 % wartości wynagrodzenia.
Odpowiedź 14.
Zamawiający nie obniża limitu kar.

Pytanie 15.
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany
przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/
dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.
Odpowiedź 15.
Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Pytanie 16.
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy.
Odpowiedź 16.



Zgodnie z zapisami §7 istotnych postanowień umowy.

Pytanie 17.
W związku z wprowadzoną możliwością waloryzacji wynagrodzenia (par. 16 ust. 1 pkt. VI umowy),
prosimy o usunięcie z par. 11 ust. 1 umowy sformułowania "nie podlega waloryzacji".
Odpowiedź 17.
Możliwość waloryzacji ujęta jest w par. 16ust. 1pkt. VI umowy. Poza tymi przypadkami wynagrodzenie
nie podlega waloryzacji.

Pytanie 18.
W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w
stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że
jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały
parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych
które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
Odpowiedź 18.
Zgodnie z zapisami część /II SWZ - zadanie 2 - dodatkowe informacje - punkt 13

Pytanie 19.
W związku z faktem, iż Zamawiający w SWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych,
m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano
nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla
produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla
tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu
zasad uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza
użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i
urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.
Odpowiedź 19.
Zgodnie z zapisami część III SWZ - zadanie 2 - dodatkowe informacje - punkt 13

Pytanie 20.
Zadanie 1. Brak w przedmiarach nakładów na wykonanie ścian fundamentowych, izolacje w/w ścian
styrodurem i folią kubełkową - prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedź 20.
Wycenę należy wykonać na podstawie projektów technicznych, przedmiary załączone są p0..9lądowo i
pomocniczo.

Pytanie 21.
Zadanie 1. Wewnętrzne lamperie należy wykonać z farby lateksowej czy tynku mozaikowego?
Odpowiedź 21.
Wewnętrzne lamperie należy wykonać z tynku mozaikowego.

Pytanie 22.
Zadanie 1. Czy w zakresie przedmiotu postępowania jest wykonanie:
- demontaż starego i wykonanie nowego ogrodzenia?
- przyłącz gazowy?
- demontaż garaży/wiat blaszanych kolidujących z planowaną rozbudową?
Odpowiedź 22.
W przypadku zniszczenie ogrodzenia podczas robót budowlanych należy doprowadzić ogrodzenie do
stanu pierwotnego. Przyłącz gazu wykonywany będzie przez gazownię. Garoże zostały zdemontowane.



Pytanie 23.
zadanie nr 2. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nie jest
obowiązkiem Wykonawcy.
Odpowiedź 23.
Zgodnie z odpowiedzią 16.

Pytanie 24.
Zadanie nr 2. Brak nakładów na demontaż styropianu na elewacji istniejącego budynku oraz
wykonanie niepalnego pasa z wełny - prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
Odpowiedz 24.
Wycenę należy wykonać na podstawie projektów technicznych, przedmiary załączone są poglądowo i
pomocniczo.

Pytanie 25.
W związku z chęcią złożenia oferty na zadanie polegające na Budowie hal sportowych przy
placówkach oświatowych wg dwóch zadań zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków
udziału w postępowaniu pkt. 6.2.4.1 SWZ
z:
"Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 51at (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prowa
budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie
obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z
nich musi spełniać powyższy warunek w całości. "
na:
"Za spełniającego warunek dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający
uzna Wykonawcę, który w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie, rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 15.000 m3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej jeden z
nich musi spełniać powyższy warunek w całości. "

Odpowiedź 25.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku.

Pytanie 26.
Zwracam się do Zamawiającego o zmianę warunków udziału w postępowaniu - punkt 6.2.4.1 SWZ
Prosimy o zmianę wymaganej kubatury budynku w referencyjnym doświadczeniu Wykonawcy z 15 000
m3 na 13 000 m3. Wnioskowana zmiana nie jest duża, a pozwoli większej ilości Wykonawców na
złożenie oferty i uzyskanie tym samym korzystniejszej ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź 26.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymaganej kubatury budynku w referencyjnym
doświadczeniu Wykonawcy z 15 000 m3 na 13 000 m3.



Pytanie 27.
W związku z obszerną ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się zapoznać, pomocniczym
charakterem przedmiarów oraz szeroką odpowiedzialnością potencjonalnego Wykonawcy, oraz
okresem bożonarodzeniowo-noworocznym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania
ofert o okres potrzebny na przygotowanie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, tj. do 25.01.2022
r.

Pytanie 28.
Zwracam się z pytaniem o przesunięcie terminu składania ofert. Termin, w którym należy przygotować
ofertę przypada na czas świąteczny. W tym czasie wiele firm nie pracuje lub pracuje w skróconym
czasie i trudno jest uzyskać wiążące wyceny potrzebne do przygotowania rzetelnej oferty. Proszę o
przesunięcie terminu składania ofert do 31 stycznia 2022.

Pytanie 29.
Ze względu na okres świąteczny i związany z tym okres urlopowy w wielu firmach, proszę o przesunięcie
terminu składania ofert na 21 stycznia 2022r.

Odpowiedź 27, 28, 29.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Jednocześnie zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią inteąralną
cześćspecyfikacji warunków zamówienia.


